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Розподіл книг, отриманих за «Державною 

програмою розвитку та функціонування української 

мови на 2004–2010 роки», у Тернопільській ОУНБ 

У 2009 р. Тернопільська ОУНБ взяла участь 
у загальнодержавному соціологічному дослідженні «Розподіл 
у регіонах книг, отриманих за «Державною програмою розвитку та 
функціонування української мови на 2004–2010 роки». Підставою 
для цього була постанова Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 
2003 р. № 1546 «Про затвердження Державної програми розвитку та 
функціонування української мови на 2004–2010 роки», мета якої – 
«створення належних умов для розвитку і розширення сфери 
функціонування української мови, виховання шанобливого 
ставлення до неї, формування патріотизму у громадян України». 
Також, серед інших заходів, Державною програмою передбачено 
поповнення фондів публічних бібліотек кращими творами 
національної та світової художньої літератури, довідковими, 
науково-популярними виданнями з різних галузей знань.  

Дослідження проводилося відповідно до програми та методики 
Національної парламентської бібліотеки України.  

Мета дослідження – вивчення ефективності реалізації завдань 
Державної програми, а також виявлення недоліків щодо їх 
розповсюдження між централізованими бібліотечними системами 
й книгозбірнями області та розробка пропозицій їх усунення. 

Для вирішення поставлених завдань застосовувалися такі 
методи: 

1) аналіз документів (рознарядок, накладних) з розподілу 
книг; 

2) узагальнення аналітичних матеріалів, підготовлених 
базовими бібліотеками. 

Дослідження проводилося у два етапи: 
1 етап (лютий – березень 2009 р.) – аналіз розподілу 

літератури в області (розподіл між районами за накладними); 
2 етап (червень – вересень 2009 р.) – вивчення надходження 

книг до сільських бібліотек-філіалів. 
Оскільки аналітичний матеріал вільної форми й містить 

відповіді, що становлять певний фаховий інтерес, запитання 
наводимо повністю: 
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– Який принцип використовується при розподілі книг для 
бібліотек області, району? 

– Яку частку від загальної кількості нових надходжень складають 
книги, отримані за Державною програмою? 

– Чи проводиться (і в якій формі) ознайомлення користувачів із 
цими виданнями (полиці, виставки, списки нових надходжень)? 

– Чи сприяло задоволенню читацького попиту отримання книг за 
Державною програмою. Які з цих видань Ви вважаєте найбільш 
вдалим надходженням? 
Зважаючи на те, що Тернопільська ОУНБ є центром розподілу 

літератури між районами, узагальнений аналіз виглядає так: при 
розподілі книг, що надійшли за Державою програмою розвитку та 
функціонування української мови, між централізованими 
бібліотечними системами та книгозбірнями області враховується 
соціально-економічний профіль районів, мережа бібліотек, кількість 
і склад користувачів, потреби в доукомплектуванні необхідними 
типами та видами документів (за тематико-типологічними планами). 

Кількість книг, отриманих ОУНБ за Державною програмою, 
складає: у 2005 р. – 16%, 2006 р. – 22%, 2007 р. – 12%, 
2008 р. – 17% від загальної кількості нових надходжень. 

Користувачі мали змогу ознайомитися з новинками книжкового 
ринку, переглянувши виставки, списки літератури, яка надійшла 
у фонд, беручи участь у масових заходах. 

Найбільш вдалими надходженнями за даною програмою 
є видання творів С. Жадана, Р. Іваничука, І. Роздобудько, М. та 
С. Дяченків, О. Забужко, Ю. Андруховича, Н. Хаткіної, 
Х. Муракамі, Спінози, Аристотеля, Платона, Сенеки, Гегеля.  

Однак для задоволення читацького попиту вкрай не вистачає 
правової літератури: підручників із питань господарського, 
конституційного, кримінального, сімейного права, коментарів до 
законодавства України видавництва «Юрінком Інтер». 

Бібліотека зацікавлена також в отриманні рейтингових книг 
видавництв: «Факти», «Пульсари», «Кальварія», «Літопис», «Нора-
друк», зокрема, творів С. Майданської, К. Харченко, В. Кожелянка, 
Б.-І. Антоновича, О. Сича, К. Ґрохоті, лауреатів Національної премії 
ім. Т. Г. Шевченка: М. Матіос, І. Римарука, Є. Пашковського, 
Т. Федька, О. Коломійця, М. Слабошпицького та інших. 

Найбільшим попитом у читачів користуються: «Словник-
довідник з культури української мови» Д. Гринчишина, 
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«Літературознавчий словник-довідник» Р. Гром’яка, «Тлумачний 
словник української мови» В. Калашника, «Українська вишивка» 
Т. Кари-Васильєвої, «Український народний декоративний розпис» 
М. Кириченка, антологія «Українська драматургія» (за ред. 
О. Безгіна), «Українська мова, українська література: новий 
довідник» М. Радишевської, «Давньоримська література» 
А. Чічановського, «Український голокост, 1932–1933: свідчення 
тих, хто вижив» Ю. Мицика, а також усі видання як сучасних 
письменників, так і класиків української й зарубіжної літератури. 

Бібліотека обслуговує широке коло читачів, тому видань, які не 
користуються попитом, немає.  

 

Г. І. Польова, завідувачка відділу 

комплектування фонду ТОУНБ 
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Сільська молодь: ідеали, прагнення, можливості 

(Результати соціологічного дослідження,  

проведеного в Збаразькій ЦБС) 

Духовне, культурне, економічне відродження нашого 
суспільства неможливе без виховання сучасної мислячої та 
високоморальної особистості, яка була б причетною як до 
національної, так і до світової культури. А по-справжньому 
розвинена людина та, котра читає. Сьогодні інколи говорять: молодь 
читає мало, культурний рівень її надзвичайно низький. А втім, у 
порівнянні з дорослими, підростаюче покоління читає все-таки 
більш стабільно. Це викликано як необхідністю в так званому 
прагматичному читанні, так і підвищеною потребою в різноманітній 
інформації, що, врешті, характерно для юнацького віку. 

У червні – вересні 2008 р. у Збаразькій ЦБС було проведено 
соціологічне дослідження «Сільська молодь: ідеали, прагнення, 
можливості». Його мета – вивчити соціокультурне середовище 
молодого сільського читача, основні пріоритети, цінності й життєві 
орієнтації, читацькі запити та інформаційні потреби юнаків та 
дівчат, виявити рівень інформаційно-ресурсного забезпечення та 
потенціал сільської бібліотеки в роботі з молоддю. 

Завдання:  

– визначити соціальні пріоритети та перспективи самореалізації 
сучасної сільської молоді, складові життєвого успіху в її 
уявленнях;  

– виявити рівень зацікавленості користувачів юнацького віку в 
послугах бібліотеки;  

– встановити відповідність між бібліотечними ресурсами й 
послугами та потребами підростаючого покоління;  

– дослідити якість та ефективність роботи книгозбірень із 
молоддю. 
Об’єктом соціологічного дослідження стали: 

– користувачі юнацького віку бібліотек-філіалів сіл Великі 
Вікнини, Гніздичне, Доброводи; 

– фонди (у т. ч нові надходження, періодичні видання даних 
книгозбірень); 

– планово-звітна документація. 
Дослідження є актуальним з огляду на значні зміни, що 

відбулися в бібліотечно-інформаційній структурі села внаслідок 
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кризових суспільно-економічних явищ останнього часу, це, перш за 
все, недостатнє фінансування закладів культури, що спричинило до 
неопалювальних приміщень книгозбірень, неповного робочого тижня 
бібліотекаря, істотного скорочення обсягу комплектування фондів 
(«Програма поповнення бібліотечних фондів на період до 2010 p.» 
відчутно «пробуксовує» у 2007, 2008 роках). Істотно скоротилася 
кількість галузевої літератури, періодичних видань у сільських 
бібліотеках-філіалах. 

Звітні дані за 2007 р. свідчать, що послугами сільських 
бібліотек-філіалів, які стали об’єктом соціологічного дослідження, 
користувалися: с. Великих Вікнин – 62, с. Гніздичного – 77, 
с. Доброводів – 86 читачів юнацького віку. 

Під час проведення соціологічного дослідження як метод 
первинного збору інформації використовувалося анкетне 
опитування, у якому взяли участь 100 користувачів вищезгаданих 
книгозбірень (відповідно 34, 33 і 33 чол.) віком від 15 до 22 років 
і більше (15–17 років – 45%, 18–21 років – 40%, 22 роки та 
більше – 15%). З них: чоловічої статі – 36 чол., жіночої статі – 
64 чол. 

Основні категорії користувачів юнацького віку: учнівська 
молодь – 41%, студенти вишів – 18%, студенти, які здобувають 
середню спеціальну освіту, – 9%, робітнича молодь – 22%, 
тимчасово непрацюючі – 10%. 

Анкета включала 18 запитань, більшість яких – з варіантами 
відповідей. 

Щодо теми соціологічного дослідження «Сільська молодь: 
ідеали, прагнення, можливості» двоє респондентів висловили своє 
категоричне судження: «Для чого ділити молодь на сільську та 
міську? Молодь є молодь – і в селі, і в місті». 

На перше запитання анкети «Чи пов’язуєте Ви сьогодні своє 
майбутнє з рідним селом?» позитивно відповіли 23% опитаних, 
мотивуючи тим, що: «Люблю своє село» (7%), «Це моя маленька 
Батьківщина» (5%), «Тут моя сім’я» (5%), «Хочу займатися 
сільським господарством» (1%), «Змушують сімейні обставини» 
(4%), «Мені подобається жити в селі» (1%). 29% респондентів дали 
негативну відповідь, пояснивши: «Через відсутність роботи» (19%), 
«Немає ніякої перспективи» (5%), «Не подобається жити в селі 
(хочу жити та працювати в місті, навчаюся в Тернополі й мрію тут 
залишитися)» (5%). 45% молоді обрали варіант «Час покаже», 
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обґрунтувавши: «Я ще навчаюся в школі», 3% юнаків та дівчат 
відповіли: «Як складеться доля», «На все воля Божа, не від нас 
залежить». 

Слід зазначити, що на території вищезгаданих трьох сіл 
знаходяться: загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів, бібліотека, 
клуб, бар, що підкреслено в анкетах усіма респондентами. До інших 
закладів віднесено: лікарську амбулаторію, церкву, магазин, 
є й власне – «неконтрольована вулиця».  

Досить несподіваними були відповіді молодих людей на 
запитання про використання ними вільного від навчання чи роботи 
часу. Найбільшим і майже рівноцінним конкурентом у сфері 
дозвілля опитаних поряд із зустрічами з друзями (51%) є перегляд 
теле- і відеопрограм (45%). 39% респондентів (відрадно!) надають 
перевагу відвідуванню клубу, бібліотеки, 34% – читанню книг, 
журналів, газет. Персональний комп’ютер, Інтернет вабить 33% 
молоді. Улюблена справа захоплює 17% опитаних, зокрема, 
у респондентів жіночої статі викликає інтерес в’язання, вишивання, 
пошиття та моделювання одягу, приготування їжі, а от чоловіків 
приваблює гра у футбол, рибалка та походи на річку. Серед 
варіантів відповідей є й такі: «У селі дуже мало вільного часу», 
«Допомагаю батькам по господарству», «Пишу вірші», «Відвідую 
недільну школу». 

Характерно, що більшість респондентів не обмежилися лише 
одним варіантом відповіді на дане запитання. Це говорить про 
наявність у них особистих уподобань, власної думки, а отже, права 
робити свій вибір.  

Найважливішими проблемами сучасна молодь вважає: 
безробіття (34%), неспівпадання бажань із можливостями (32%), 
здоров’я (28%) (це жахливо!), обмеження у виборі навчального 
закладу (19%), організацію дозвілля (18%), стосунки з батьками 
(16%), екологію навколишнього середовища (9%), відсутність 
комп’ютера (7%). 6% опитаних дали відповідь, що власні проблеми 
слід вирішувати самостійно. Заставляють задуматися варіанти 
суджень: «Болить, що держава не дбає про нас зовсім», «Немає 
можливості в селі самореалізуватися», «Є гроші – не треба розуму», 
«Для сільської молоді всі проблеми важливі».  

На запитання «Чим цікаве чи відоме Ваше село?» молоді люди 
відповіли: «Тут живуть добрі, привітні люди», «Окрасою мого села 
є церква», «Милують око мальовничі краєвиди», «Про минуле 
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рідного села розповідають розкопки трипільської культури, легенди 
та перекази». 

А от людське щастя, на думку юнаків та дівчат, це: наявність 
сім’ї (38%), стабільний заробіток (34%), власне житло (24%), мир 
у світі (22%), приватний бізнес (18%), кар’єрний ріст (11%), 
матеріальне становище (28%), кохання (36%), фінансова 
незалежність (26%), повага оточуючих людей (23%), цікаве 
спілкування (17%), престижна робота (22%), діти (28%), надійні 
друзі (29%), улюблена справа (23%), керівна посада (12%), здоров’я 
(39%). 

Рейтинг найбільш привабливих професій виглядає так:  
лікар – 14% (зокрема стоматолог – 5%); 
учитель – 12%; 
юрист – 8%; 
бухгалтер – 7%; 
бізнесмен – 6%; 
підприємець – 5%; 
дизайнер, оператор ПК, економіст, менеджер – по 4%; 
модельєр, перукар, актор, маляр, співачка – по 3%; 
водій, екскурсовод, пекар, продавець, вихователь дитячого 

садка, журналіст – по 2%. 
Деякі дівчата хочуть опанувати фах вишивальниці й кухаря, 

а хлопці – військового та будівельника. Троє опитаних мріють 
стати знаменитими футболістами. Прикро, що в кількох анкетах 
зроблено допис: «На яку спеціальність вистачить у батьків коштів». 
А такі професії, як тракторист, буряковод, вантажник, сантехнік, 
двірник, охоронець, санітар, техпрацівник, садівник, доярка, конюх 
зовсім не приваблюють сільську молодь. 34% респондентів мають 
бажання започаткувати власну справу. 

Проаналізувавши відповіді учасників опитування про 
найвідоміші постаті України, було одержано такий рейтинг: 

Тарас Шевченко – 35%; 
Леся Українка – 27%; 
В’ячеслав Чорновіл – 18%; 
Ярослав Мудрий – 17%; 
Віктор Ющенко – 16%; 
Богдан Хмельницький – 15%; 
Юлія Тимошенко – 15%; 
брати Кличко – 14%; 
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Іван Франко – 12%; 
Степан Бандера – 11%; 
Михайло Грушевський – 10%; 
Іван Мазепа, Роман Шухевич, Григорій Сковорода, Василь Стус, 

княгиня Ольга – по 7%; 
академік Амосов, Данило Галицький, Ліна Костенко, Левко 

Лук’яненко – по 6%. 
У різних сферах людської діяльності юнаки та дівчата мають 

свої уподобання. Улюбленими співаками для них є: С. Ротару, 
Н. Каменських, Руслана, С. Вакарчук, Вєрка Сердючка, О. Скрипка, 
Тіна Кароль, Н. Матвієнко, Ані Лорак, С. Крушельницька. Серед 
письменників виділяють: П. Загребельного, Б. Харчука, У. Самчука, 
художників: К. Білокур, М.Приймаченко, футболістів: А. Шевченка, 
О. Блохіна, В. Лобановського, спортсменів: Я. Клочкову, 
Л. Подкопаєву, учених-земляків: О. Смакулу, І. Горбачевського, 
політиків: Л. Кравчука, Н. Шуфрича, Р. Ахметова, В. Пінчука. 

На запитання про частоту відвідування бібліотеки респонденти 
дали такі відповіді: 

1–2 рази в місяць – 42%; 
часто – 31%; 
1–2 рази в рік – 12%; 
при потребі – 8%; 
не рахую – 4%; 
на дозвіллі – 3%. 
Відрадно, що 56% молоді вважає: «Читати сьогодні потрібно», 

29% – «Варто». Деякі дівчата та юнаки мають іншу думку: «Немає 
цікавих творів» (13%), «Це марна трата часу» (1%). 

Щодо читацьких уподобань, то більшість опитаних надають 
перевагу сентиментальним романам, детективам, фантастиці, 
пригодам, історичній прозі. Значною популярністю користуються 
твори сучасних українських і зарубіжних авторів: М. Матіос, 
Л. Романчук, Ю. Андруховича, П. Загребельного, Д. Донцової, 
В. Суворова, О. Дюма, Дж. Роулінг.  

З відповідей респондентів бачимо, що не вистачає навчальної, 
науково-популярної, галузевої, сучасної художньої літератури. 
Значна кількість молодих людей хотіла б побачити в бібліотеці 
більше періодичних видань, зокрема журнали «Натали», «Женский 
журнал», «Техника молодежи». 
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43% опитуваних читають художні твори, до науково-
популярних книг звертаються 32% респондентів, навчальній 
літературі надають перевагу студенти та учні (28%), галузеві 
видання цікавлять 19% молоді, 12% юнаків та дівчат відзначили, 
що читають вибірково й лише те, що викликає у них інтерес. 

Відрадним є те, що 75% опитаних змогли назвати твір, який їм 
сподобався найбільше. Щоправда, не всі книги було взято в місцевій 
бібліотеці. 

Найбільш популярними є твори українських авторів: М. Матіос 
(«Солодка Даруся», «Майже ніколи не навпаки»), B. Барки 
(«Жовтий князь»), І. Багряного («Людолови»), Л. Романчук 
(«Чотири дороги», «Не залишай мене...»), C. Скляренка 
(«Святослав», «Володимир»), О. Забужко («Дівчата»), П. Сороки 
(«Денники»), а також зарубіжних письменників: Б. Стоу («Хатина 
дядька Тома»), Д. Дефо («Робінзон Крузо»), Дж. Лондона («Біле 
ікло»), Дж. Роулінг («Гаррі Поттер»), О. Дюма («Граф Монте-
Крісто», «Три мушкетери»), Д. Стіл («Удар молнии»). 

На жаль, доводиться констатувати, що стан сільських бібліотек 
не відповідає вимогам часу. Тому для покращення роботи бібліотеки 
респонденти запропонували вжити таких заходів: 

зробити ремонт – 34%; 
встановити опалення – 27%; 
створити Інтернет-центр – 39%; 
організовувати масові заходи – 6%; 
поповнити фонд сучасною літературою – 45%. 
Тішить те, що 42% опитаних оцінили якість роботи бібліотеки 

на 5, 38% – на 4, 15% – поставили оцінку задовільно, 5% – не 
визначилися. 

В уяві молоді бібліотека їхньої мрії асоціюється з добре 
укомплектованими фондами, комп’ютерною та оргтехнікою, 
Інтернетом, комфортом. 

Результати соціологічного дослідження підтвердили його 
актуальність, виявили завдання, розв’язання яких має стати 
важливим напрямком подальшої роботи сільських бібліотек-
філіалів. Можна стверджувати, що воно дало можливість одержати 
різнобічну інформацію про сучасного молодого сільського читача, 
його запити, уподобання та реальні можливості книгозбірень щодо 
їх задоволення. 
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Додаткова інформація про бібліотеки, на базі яких 

проводилося соціологічне дослідження 

 
1. Бібліотека с. Великих Вікнин. 
2. Показники за 2007 р.: 

– кількість жителів: усього – 1000 чол., у т.ч. юнацького 
віку – 81 чол.; 

– користувачі (станом на 01. 06. 2008) – 508 чол., у т. ч. віком 
15–21 pоків – 62 чол.; 

– надійшло у фонд: 2007 р. – 31 пр.; 2008 р. – 24 пр.; 
– періодика (2008 р.): «Народне слово», «Свобода», журнал 

«Зернятко»; 
– видача (2007 р.) – 10004 пр., у т. ч. юнацтву – 1487 пр.; 
– відвідування (2007 р.) – 5003, у т. ч. юнацтво – 985; 
– заходи (2008 р.):  літературний вечір «Віват родині і жінці – 

її берегині», година пам’яті «Кращі з кращих за свободу 
сміливо стали без вагань» (до річниці бою під Крутами), вечір-
реквієм «Засяйте над планетою невинні душі, збудуйте 
пам’яті незгасний собор» (до 75-річчя голодомору в Україні), 
«крісло відвертості» «Священний обов’язок охороняти 
Вітчизну», вечір української пісні «Люблю коли народ співає 
мій, душа стає і світла, і натхненна», клуб «Подорож 
у професію» (для учнів 8–9 кл.); 

3. Кількість учасників опитування – 34 чол. 
4. Виконавець: Міганович Лариса Олексіївна, завідувачка 

бібліотеки-філіалу (освіта середня спеціальна).  
 

1. Бібліотека с. Гніздичного. 
2. Показники за 2007 р.: 

– кількість жителів: усього – 1165 чол., у т. ч. юнацького 
віку – 92 чол.; 

– користувачі (станом на 01. 06. 2008) – 501 чол., у т. ч. віком 
15–21 pоків – 77 чол.; 

– надійшло у фонд: 2007 р. – 23 пр., 2008 р. – 19 пр. 
– періодика (2008 р.): «Народне слово», «Свобода», журнал 

«Зернятко»; 
– видача (2007 р.) – 9916 пр., у т. ч. юнацтву – 1634 пр.; 
– відвідування (2007 р.) – 5006, у т. ч. юнацтво – 852; 
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– заходи (2008 р.): вечір села «Селом рідним мрію і живу», 
духовна мозаїка «Духовні святині Збаражчини», правова 
палітра «Що ми знаємо про свої права», презентація книги 
«Реабілітовані історією». 

3. Кількість учасників опитування – 33 чол. 
4. Виконавець: Гупалюк Галина Василівна, завідувачка бібліотеки-

філіалу (освіта середня спеціальна). 
 

1. Бібліотека с. Доброводів. 
2. Показники за 2007 р.: 

– кількість жителів: усього – 1653 чол., у т. ч. юнацького 
віку – 103 чол.; 

– користувачі (станом на 01. 06. 2008) – 501 чол., у т. ч. віком 
15–21 pоків – 86 чол.; 

– надійшло у фонд: 2007 р. – 39 пр.; 2008 р. – 30 пр. 
– періодика (2008 р.): «Народне слово», «Свобода», журнал 

«Зернятко»; 
– видача (2007 р.) – 9950 пр., у т. ч. юнацтву – 1829 пр.; 
– відвідування (2007 р.) – 5023, у т. ч. юнацтво – 1012; 
– заходи (2008 р.): літературний вечір «Співаю оду я тобі, моя 

любове», година естетики «Писанковий всесвіт», краєзнавча 
година «Світоч української мови: Антін Залеський», 
екологічний роздум «Простягаєм руку природі, щоб з нею 
жити в згоді»; 

3. Кількість учасників опитування – 33 чол. 
4. Виконавець: Дзісь Ольга Петрівна, завідувачка бібліотеки-

філіалу (освіта середня спеціальна). 
 

Т. А. Кульпа, завідувачка методично-

бібліографічного відділу Збаразької ЦБС 
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Що читають бібліотекарі ОУНБ сьогодні 

 
Читання завжди було ключовим у роботі бібліотечних 

спеціалістів. 
Сучасний бібліотекар намагається відстежувати новинки 

вітчизняної та світової літератури. Не секрет, що книжковий ринок 
заполонили як видання високого рівня, так і масова література. 
Тому професійний обов’язок спеціаліста – зорієнтуватися в потоці 
книг та визначити значимість певних видань для подальшого 
інформування користувачів. 

Фахівці постійно цікавляться творами письменників, яким 
присуджено найвищі літературні нагороди в Україні та світі, а 
також переможців літературних конкурсів у різноманітних 
номінаціях. Бібліотекарі читають книги відповідно до власних 
смаків та уподобань: і твори улюблених класиків, і сучасних 
письменників. Значно зріс інтерес до духовної літератури.  

Як сказав відомий італійський вчений і письменник Умберто 
Еко, «…бібліотека повинна накопичувати такі книги, щоб дати 
можливість новим читачам відчути досвід спілкування з ними». 

Наведемо короткий перелік видань, які користуються 
найбільшим попитом у працівників книгозбірні: 

«Майже ніколи не навпаки» М. Матіос; 
«Мактуб» П. Коельо; 
«Нестерпна легкість буття» М. Кундери; 
«Слуга з Добромиля» Г. Пагутяк; 
«Тринадцята легенда» Д. Сеттерфілд;  
«Таємниця» Ю. Андруховича; 
«Пів’яблука» Г. Вдовиченко; 
«Вирвані сторінки життя» о. А. Пеляновського; 
«P.S. Я тебя люблю» С. Ахерн; 
«Сутінки» Стефені Маєр; 
«Шлюб із кухлем пільзенського пива» Лесі Степовички; 
«Я обслуговував англійського короля» Б. Грабала;  
«Одиночество в сети» Я. Вишневського;  
«Чтец» Б. Шлинка; 
«Просто вместе» А. Гавальдb. 
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Книги лідери, які користуються найбільшим попитом 

у читачів ОУНБ 

Бестселер – 2009 

Стефені Маєр «Сутінки», «Молодий місяць»; 
Леві М. «Усе, що не було сказано». 

       
Твори лауреатів Нобелівської премії українською мовою 

Ґрасс Ґ. «Кіт і миша»; 
Орхан Памук «Сніг». 

     
Із серії «Майстри українського перекладу» львівського 

видавництва «Піраміда» 

Акутаґава Ренюске «Усмішка богів».  
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Сучасна європейська проза 

Ґрохоля К. «Ніколи в житті!»; 
Б. Шлинк «Чтец», «Другой  мужчина»; 
Р. Гедеон «Сюзанна і Версаль»; 
Ізабелла Сова «Тістечка з ягодами»; 
Б. Вербер «День муравья», «Мы, боги»; 
Я. Вишневський та М. Домагалік «188 дней и ночей»; 
Акунін Б. «Сокол и ласточка». 
 

Українська художня книга 

Покальчук Ю. «Не наступайте на любов…»;  
Загребельний П. «Думки нарозхрист, 1974–2003»; 
Гата Ева «Сюрпризи долі, або змагання між Аполлоном 

і Паном»; 
Фіалко Н. «Повертайтесь, журавлі, додому», «Зламані 

жоржини», «Родинні гріхи», «Небезпечна межа»; 
Вільчинський О. «Неврахована жертва. Суто літературне 

вбивство»; 
Штельмах М. «Два мегабайти віри»; 
Соколян М. «Новендіалія»; 
Н. та О. Шевченко «Оксамитовий перевертень»;  
Іздрик Ю. «3:1: Острів Крк, Подвійний Леон, Воццек»;  
Андрухович Ю. «Моя остання територія»; 
Єшкілєв В., Гуцуляк О. «Адепт»; 
Карпа І. «Супермаркет самотності»; 
Дубинянська Я. «Дружини привидів», «Проект Міссурі»; 
Білик І. «Дикі білі коні»; 
Фольварочний В. «Симон Петлюра». 
 

Книги лауреатів премії «Коронація слова» 

Денисенко Л. «Танці в масках», «Помилкові переймання, або 
життя за розкладом вбивць»; 

Люко Дашвар «Село не люди», «Райцентр»; 
Роздобудько І. «Він: Ранковий прибиральник. Вона: Шості 

двері»; 
Вдовиченко Г. «Тамдевін», «Пів’яблука». 
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Твори духовної тематики львівського видавництва 

«Свічадо» 

Бруно Ферреро – серія книг «Короткі історії для душі»; 
Кіндратович Люба – серія книг «Невигадані історії»; 
Ансельм Грюн – серія книг «Самонавіювання», «Шляхи до 

свободи». 
Фаріон Ірина «Отець Маркіян Шашкевич – український 

мовотворець»; 
Ренцо Аллеґрі «Чуда отця Піо;» 
Річард Бах «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон». 
 

Т. П. Ковалькова, завідувачка 

відділу міського абонементу ТОУНБ  
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ПОРАДИ СОЦІОЛОГУ 

Як написати правильно анкету 

 
На більшість питань можна 

одержати відповіді, але реальна 

проблема полягає в тому, чи 

будуть вони щось значити. 

Г. А. Черчілль 

 
Великим недоліком розробки анкети вважається її слабке 

теоретичне обґрунтування, оскільки не існує наукових принципів, 
що гарантують складання оптимальної й ідеальної анкети. 
Її складання визначається майстерністю соціолога, що здобувається 
на практиці. Це скоріше мистецтво ніж наука. Основною роботою 
з даного питання залишається книга Стенлі Пейна «Мистецтво 
ставити запитання», випущена в 1951 р. Вона містить вказівки для 
початківця, корисні при складанні анкет. Хоча ці правила 
допоможуть уникнути основних помилок, остаточне коректування 
анкети залежить від творчих здібностей кожного дослідника.  

 

Процес розробки анкети 

Складання анкети проводиться в кілька етапів: 
1) визначте необхідну інформацію; 
2) виберіть метод проведення опитування;  
3) визначте зміст окремих запитань; 
4) складіть запитання таким чином, щоб уникнути небажання 

респондентів відповідати на них;  
5) визначте тип запитань;  
6) сформулюйте їх;   
7) розмістіть запитання в правильному порядку; 
8) визначте форму й компонування запитань; 
9) надрукуйте анкету; 
10) виправте недоліки попереднього тестування. 

   

Основні правила складання анкети 

1. Використовуйте прості, але точні формулювання. 
2. Не вживайте слів, які всі розуміють по-різному, – «ніколи», 

«зрідка», «іноді», «часто».  
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3. Уникайте навідних запитань і альтернатив. 
4. Не використовуйте двоканальних запитань, таких, які 

вимагають дві відповіді й через це створюють незручності для 
респондента. 

5. Використовуйте прості й цікаві початкові запитання, на які 
учасник анкетування може легко відповісти, які його не 
злякають, не здадуться нецікавими. 

6. Використовуйте тунельний метод (наприклад, спочатку слід 
ставити загальні запитання, а за потім, якщо необхідно, – ті, 
які деталізуватимуть проблему). 

7. Ставте запитання про класифікаційну інформацію наприкінці 
(наприклад, питання персональної ідентифікації). 

8. Розміщуйте складні або делікатні запитання в кінцевій частині 
анкети. 

9. Ставте запитання, які мають для респондента зміст і на які він 
може відповісти. Учасник анкетування повинен бути 
проінформований про предмет опитування. 

10. Не зловживайте згодою респондента на бесіду з вами. 
У більшості випадків опитувані негативно сприймають інтерв’ю 
із середньою тривалістю більше 12 хвилин. 

11. Будьте ввічливі.  

Таким чином, гарна анкета не повинна втомлювати респондента, 
не дратувати його (тривалістю, повтореннями), має містити 
однозначні запитання про те, що людина знає й пам’ятає і про що 
готова говорити з незнайомою людиною. 

Як показує практика, далеко не завжди організатори опитувань 
дотримуються цих досить простих і виразних правил, що, на наш 
погляд, негативно позначаються як на конкретному результаті, так 
і на іміджі методу. 
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Вашій увазі пропонуємо зразок анкети. 

 
Просимо Вас взяти участь в опитуванні й дати відповіді на наші 

запитання. 
 
1. Ваш вибір, або як Ви прийшли в бібліотечну професію? 

(Підкресліть). 
Випадково. За покликанням. Порада близьких. Інше. 
 
2. Який навчальний заклад і в якому році Ви закінчили? 

___________________________________________________________ 
 
3. Яка з ділянок бібліотечної роботи Вам найбільше подобається 

й чому саме? 
___________________________________________________________ 

 
4. Які знання, уміння й навички потрібні сучасному 

бібліотекарю? 
___________________________________________________________ 

 
5. Де Ви шукаєте підказку, якщо в роботі трапляється складна 

ситуація? (Підкресліть). 
Порада колег.    Інтернет.     ДБА. 
 
6. Чи відчуваєте Ви потребу в нових знаннях? (Підкресліть). 
Так.         Ні. 
 
7. Чи намагаєтеся Ви вивчати досвід інших бібліотек? 

(Підкресліть). 
Так.      Ні.      Не завжди. 
 
8. Як Ви пропонуєте удосконалити систему професійної освіти? 

(Підкресліть). 
– семінари; 
– школа професійної майстерності; 
– практикуми, стажування, курси; 
– вивчення досвіду колег. 
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9. Коли Ви читаєте літературу, яка у Вас мета? (Підкресліть). 
– намагання розширити загальну ерудицію; 
– зацікавленість в удосконаленні своїх професійних знань; 
– познайомитися з надходженнями й просто цікавою книжкою. 
 
10. Яку літературу Ви вибираєте для читання поза професійною 

метою? (Підкресліть). 
Художню.   Публіцистичну.   Довідкову.   Інше. 
 
11. Якою Ви бачите бібліотеку в майбутньому? Чи влаштовують 

Вас умови праці та побуту? Якщо ні, то чому? 
___________________________________________________________ 

 
12. Якби Ви обирали професію сьогодні, чи обрали б знову 

бібліотечну? 
Так.             Ні. 
 
13. Повідомте про себе. 

Вік _______________________________________________________  
Стать _____________________________________________________  
Освіта  ____________________________________________________  
Зайнятість _________________________________________________  
Стаж бібліотечної роботи ____________________________________  

 
Дякуємо за співпрацю! 
 

Л. М. Козачок, головний методист 

науково-методичного відділу ТОУНБ  
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КІЛЬКОМА СЛОВАМИ ПРО КНИГИ 

Номінанти Шевченківської премії 2009 року 

Цьогоріч за Народну Шевченківську премію (у 160 тис. грн) 
у галузі літератури змагалися 9 номінантів (минулого року їх було 
39). Голосування за переможців відбувається на сайті Народної 
Шевченківської премії (taras.com.ua). 

Список номінантів виглядає так: 
Андрусяк Михайло. Документально-художня трилогія «Брати 

грому», «Брати вогню», «Брати просторів». 
Баранов Віктор. Книга прози «Смерть по білому». 
Гірник Павло. Книга поезій «Посвітається». 
Гостиняк Степан (Словацька Республіка). Книга поезій «З історії 

самооборони». 
Гужава Валерій. Книга поезій «Вертоград». 
Лютий Григорій. Роман-пісня «Мама-Марія». 
Портяк Василь. Книга «Новели». 
Грица Софія. Книга «Українські народні думи». Нарис 

«Українська фольклористика XIX – початку XX ст. і музичний 
фольклор». 

Мельниченко Володимир. Документально-публіцистична книга 
«На славу нашої преславної України (Тарас Шевченко і Осип 
Бодянський)». 

 

Лауреати Шевченківської премії 2009 року 

Поет Павло Гірник – за книгу віршів «Посвітається». 
Публіцист Володимир Мельниченко – за документально-

публіцистичні книги «Тарас Шевченко: Моє перебування у Москві» 
та «На славу нашої славної України (Тарас Шевченко і Йосип 
Бодянський)». 

 

«Краща українська книжка – 2009»  

за версією журналу «Кореспондент» 

Номінація «Документалістика» (мемуари, біографії, 

публіцистика) 
1 місце – Віктор Савченко «Україна масонська» 
2 місце – Сергій Мирний «Жива сила» 
3 місце – Сергій Руденко «Уряд Юлії Тимошенко». 
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Номінація «Белетристика» (художня проза) 

1 місце – Лариса Денисенко «Сарабанда банди Сари» 
2 місце – Галина Вдовиченко «Пів’яблука» 
3 місце – Ірена Карпа «Добло і зло». 
 
Анатолій Кузнєцов «Бабин Яр» 
Михайло Бриних «Шахмати для дибілів» 
Ярослав Грицак «Життя, смерть та інші неприємності» 
Ірен Роздобудько «Дві хвилини правди» 
Станіслав Константінов «Сутінки» 
Марія Матіос «Москалиця» 
 
4 червня в Київському театрі ім. Івана Франка відбулася 

9 церемонія нагородження переможців літературного конкурсу 
«Коронація слова – 2009». 

Найбільшою несподіванкою «Коронації…» є перемога 
в нововведеній номінації «Пісенна лірика про кохання» відомого 
журналіста та письменника Тараса Антиповича. Композиція під 
назвою «Осінній кіберпанк» випередив твори: «Я буду тебе чекати» 
Оксани Мельничук (2 місце) та «Я шепотіла…» Олесі Сінчук 
(3 місце). 

10 вересня стартувала XVI Міжнародна книжкова виставка-
ярмарок «Форум видавців у Львові». Тривав найбільший 
і найпопулярніший ярмарок української книги й водночас один із 
наймасштабніших подібних заходів у всій Східній Європі традиційно 
в Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17) упродовж чотирьох днів. 
У ярмарку взяли участь 600 українських та іноземних видавництв 
і книготорговельних організацій. Під незмінним гаслом «Час 
читати» цього року відбулося понад 250 різноманітних книжково-
літературних заходів. Більшість із авторів є учасниками 
IV Міжнародного літературного фестивалю. Окрім українців, у його 
заходах взяли участь літератори з Австрії, Білорусії, Великої 
Британії, Ізраїлю, Латвії, Литви, Німеччини, США, Угорщини, 
Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії та Шотландії. 

Почесним гостем Форуму видавців – 2009 є автор світових 
бестселерів, письменник і філософ із Норвегії Юстейн Гордер. Понад 
30 мільйонів читачів із 53-х країн світу, включно з Україною, 
придбали його роман про історію філософії «Світ Софії». А львівське 
видавництво «Літопис» перевидало три вже знані книги: «Vita 
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brevis. Лист Флорії Емілії до Аврелія Августина», «У дзеркалі, 
у загадці», «Помаранчева дівчинка», а цього року Гордер 
презентував свою новинку – інтелектуальний роман «Замок 
у Піренеях», переклад книги українською, який зробила Наталя 
Іваничук, вийшов першим у світі. 

Любителів красного слова «Літопис» порадував повним 
академічним зібранням творів Богдана-Ігоря Антонича (упорядник 
Данило Ільницький, автор передмови Микола Ільницький). Видання 
побачило світ напередодні 100-річчя письменника. Видання містить 
низку вперше опублікованих творів і документів Антонича, які 
відкривають багато нового в його творчості та інтелектуальній 
біографії. 

Видавничий дім «Андрій» презентував на Форумі факсимільне 
видання рукопису Шевченкового «Кобзаря». Увазі читачів 
представили два варіанти книги, один із яких – точна копія 
видання 1843–1844 рр.  

У видавництві «Дух і літера» підвищену увагу привернув вихід 
уперше перекладених українською мовою «Думок» славетного Блеза 
Паскаля (переклад зробив покійний Анатоль Перепадя). Попри 
незавершеність думки мислителя вражають дивовижним 
поєднанням витонченої логічної аргументації з яскравою образністю 
й літературною силою. Паскаль вже в XVII ст. намагався зарадити 
духовній кризі, що так загострилася в наш час. Голосуванням, що 
відбулося 11 вересня в Інтернеті, «Думки» Блеза Паскаля визнано 
книжкою року, книжкою, яка здатна змінити світогляд читача.  

На другому місці за цим же голосуванням – «Пастирські 
послання» митрополита Андрія Шептицького, видані у львівському 
видавництві «Апріорі». Це й не дивно, адже митрополит назавжди 
залишився для світу символом духовності й мудрості.  

Не розчарувала своїх численних шанувальників і Марія Матіос, 
привезла на Форум одразу дві книжки – «Кулінарні фіглі» 
і «Чотири пори життя». 

Про зміст першої говорить сама назва – кулінарні рецепти, 
а ось друга книжка – збірка прози: «Упродовж усього життя 
людину поборюють пристрасті. Та надходить мить – і чуттєва 
людина навіть у пристрасті стає філософом».  

Валерій Шевчук, людина не публічна, але працює він плідно 
й наполегливо. Тому на Форумі було представлено його новинку – 
«Книгу історій. Син Юди». Це видання містить два гостросюжетні 
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розмислові твори, що поєднують риси історичної повісті 
й інтелектуального детективу. 

«Клуб сімейного дозвілля» потішив новими книгами від двох 
«метрів» сучасної української літератури – «Таке» Юрія Іздрика та 
«Богиня і Консультант» Володимира Єшкілєва. 

Крім цього, у харківському видавництві побачив світ новий 
переклад короля жахів Стівена Кінга «Коли впаде темрява». 

Видавництво «Фоліо» привезло чимало новинок від іменитих 
письменників, це й «Острів Сильвестра» Володимира Лиса, 
торішнього переможця «Коронації слова», і «Звірослов» Тані 
Малярчук, «Комашина тарзанка» Наталки Сняданко, новинка від 
Світлани Поваляєвої «Бардо online» та Артема Чеха «Сині двері 
зліва», і, звісно ж, «Лілі Марлен» Сергія Жадана. 

Серед новинок київської «Нори друк» маємо книги-переможниці 
«Коронації слова», Галини Вдовиченко – «Тамдевін», а також 
«Мексиканські хроніки» лауреата третьої премії конкурсу Максима 
Кідрука, у яких ідеться про подорож автора Південною Америкою. 

Видавництво «Книги XXI» привезло на Форум видання «Бесіда 
з катом» відомого польського юриста Казімєжа Мочарського. Ця 
книга є наслідком 255 днів перебування автора в одній камері 
з есесівцем.  

Інший відомий поляк Марек Раєвський, презентував свій новий 
детектив «Голова Мінотавра», дія якого відбувається в довоєнному 
Львові. Польська прем’єра книги відбудеться наступного року 
у Вроцлаві. А український переклад роману видала літературна 
агенція «Піраміда». 

Новеліст та упорядник численних антологій Василь Габор 
презентував книгу «Літературні групи і школи 60–90-х рр. XX ст.» 
(ЛА «Піраміда»). До антології увійшли вірші Сергія Жадана, 
Віктора Неборака, Івана Лучука, Степана Процюка, Мар’яни Савки 
та ін.  

Шанувальників історії зацікавить праця Павла Халєбського 
«Україна – земля козаків» видавництва «Ярославів Вал». Видавці 
вважають, що ця книга мала би стати настільною для кожного 
українця. 

У видавництві «Критика» вийшла друком антологія лесбі/гей/бі 
літератури «120 сторінок Содому», яка наробила на Форумі 
найбільше галасу. Усі пов’язані з нею заходи проводилися на межі 
зриву активістами об’єднання «Тризуб».  
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А гран-прі конкурсу «Найкраща книга 16-го Форуму видавців» 
отримала книжка Наталі Хобзей, Оксани Сімович, Тетяни 
Ястремської, Ганни Дидик-Меуш «Лексикон львівський: поважно 
і на жарт», видана у Львові інститутом українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України. 

Не можна оминути увагою перевидання роману «Повнолітні 
діти» Ірини Вільде київського видавництва «Зелений пес», котре 
користувалося особливо підвищеним попитом. Роман розкупляли 
миттєво.  

Ось такі цікавинки з’явилися цьогоріч на Форумі у Львові. 

20 квітня оголошено лауреатів Пулітцерівської премії. Серед 
літераторів найкращою визнана Елізабет Строун зі збіркою новел 
«Олів Кеттерідж», що розповідає про життя вчительки 
в провінційному містечку. 

Лідером продажів у Франції став переклад роману «Торговець 
зброєю», автором якого є популярний британський актор Гю Лорі. 
Вперше видання книги побачило світ у Великобританії ще 1997 р. 
У Франції роман переклав Жан-Люк Пінангр, відомий своїм 
перекладом французькою мовою серіалу «Доктор Хаус». 

У червні 2009 р. було презентовано книжку Софії Андрухович 
«Сьомга» польською мовою, над перекладом якої працював Міхал 
Петрик. 

7 червня у Санкт-Петербурзі відбулося вручення щорічної премії 
«Національний бестселер». Лауреатом премії став Андрій Геласімов 
із романом «Степові боги», який розповідає про життя 
забайкальського села 1945 р . 

Крім найкращої у рамках «Нацбесту» було визнано найгіршу 
книгу – «Нau Worst». Премія присуджувалася за результатами 
голосування у Живому Журналі. Найгіршою книгою Росії цього 
разу читачі визнали роман Володимира Маканіна «Асан». У той же 
час, на відміну від професійного журі, найкращою блогери визнали 
книгу «Таємне життя петербурзьких пам’ятників» Сергія Носова. 

Російський письменник Віктор Єрофеєв отримав міжнародну 
премію «Монделло» – за кращий іноземний роман року, виданий 
в Італії. Ідеться про автобіографічну книгу «Хороший Сталін». 

8 жовтня в Стокгольмі оголосили лауреата Нобелівської премії 
з літератури за 2009 р. Лауреатом головної книжкової премії світу 
стала німецька письменниця Герта Мюллер. Премію їй присуджено 
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за твори, у яких «концентрація в поезії і відвертість у прозі 
відтворюють перспективу знедолених». Герта Мюллер народилась 
1953 р. Авторка поезії, прози, есе. Відома як художниця 
й фотограф. Головними темами її творчості є індивідуальна та 
колективна пам’ять, витіснення з пам’яті, амнезія. 

Нобелівська премія з літератури вручається з 1901 р. 

Завершився 61-й Міжнародний Франкфуртський книжковий 

ярмарок. Протягом п’яти днів, від 14 до 18 жовтня, 117 країн світу, 
у тому числі й Україна, використовували німецький Франкфурт-на-
Майні як плацдарм для представлення своїх книжково-видавничих 
досягнень у міжнародному просторі. А представники літературно-
видавничої індустрії – як можливість дізнатися про нові тенденції 
в книговидавництві та укласти вдалі контракти. 

Традиційну Німецьку книжкову премію, яку щороку вручають 
на ярмарку, присудили 51-річній письменниці Катрін Шмідт за 
роман «Ти не помреш», у якому описується історія жінки, яка 
вийшла з коми й повертає собі здатність говорити.  

Європейський Союз під час ярмарку презентував безкоштовно 
он-лайн-бібліотеку, у яку включено всі публікації й документи, 
випущені Союзом із часу його застосування – 1952 р, перекладено 
50 мовами.    

Наступного року Франкфуртський ярмарок триватиме від 6 до 
10 жовтня, а в ролі країни почесного гостя виставки виступить 
Аргентина. 

У листопаді 2009 р. у США вийде друком новий роман Стівена 
Кінга «Під куполом», за який письменник взявся ще 25 років тому. 
Ця книга свого роду є «епосом», адже в романі 1120 сторінок. Дія 
роману відбувається в маленькому містечку в штаті Мен, яке одного 
прекрасного ранку виявляється накритим невидимим, але абсолютно 
непроникним куполом. Перед жителями містечка стоїть нелегке 
завдання: зрозуміти, звідки взявся цей щит, і що все це може 
означати... 

У США вийшла перша офіційна біографія одного з найвидат-
ніших письменників XX століття – Габріеля Гарсіа Маркеса. Щоб 
описати життя автора «Ста років самотності», професор Джеральд 
Мартін витратив 17 років власного життя. Знайомство з історією 
«магічного реаліста» і Нобелівського лауреата, який мав величезний 
вплив на всю сучасну літературу, захопило вченого на десятиліття. 
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Опитування 100 сучасних французьких письменників, проведене 
сайтом «Telerama», засвідчило, що їхнім улюбленим автором є 
Марсель Пруст, а улюбленим твором – його цикл «У пошуках 
втраченого часу». 

У столиці Азербайжану Баку накладом 1000 примірників 
вийшов роман письменника Степана Процюка «Тотем». 

 
За матеріалами періодичних видань 

підготувала Л. М. Козачок, головний 

методист науково-методичного 

відділу ТОУНБ 
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ПРО СОЦІОЛОГІЮ З ПОСМІШКОЮ 

 
Запитання – речення зі знаком запитання в кінці. Часто 

зустрічається в анкетах. Має варіанти відповідей, проте не має 
смислу. 

☺ ☺ ☺ 
Запитання закрите – запитання, яке соціолог задає 

респонденту, закриваючи анкету лівою рукою. 

☺ ☺ ☺ 
Запитання відкрите – запитання, яке соціологу ліньки закрити. 

☺ ☺ ☺ 
Прикладний соціолог – 1) соціолог, котрий не знає, де йому 

застосувати свої знання, вміння та навики; 2) соціолог, який вже 
неодноразово приклався. 

☺ ☺ ☺ 
Дослідження соціологічне – масова облава на 370 людей 

і більше, пошук жертв соціологічних, старовинна соціологічна 
забава. Вона включає два етапи: 1) польовий, коли соціологи 
оволодівають жертвою, цим часто-густо займаються студенти-
соціологи; 2) етап наукового переварювання, коли соціолог зникає в 
лігвищі, де потайки займається аналізом. Результатом дослідження 
соціологічного зазвичай є звіт. 
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